
 Kennsluáætlun  enska 8. – 10. bekkur  

Markmið: 

Markmið kennslu hverju sinni er að efla og vinna með helstu færniþætti tungumálsins, sem 

eru eftirfarandi: Hlustun, leskilningur, samskipti, frásögn, 

 menningarlæsi, námshæfni.  Unnið er að því markvisst hverju sinni að nemandinn þjálfist í 

þessum færniþáttum. 

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla, kveikja, innlagnir, samvinna, einstaklingsmiðun, sjálfstæði og fleira. 

Kennslubækur /efni: 

                      Stories 

• Rafræn vinnublöð, glósur, verkefni og annað rafrænt efni frá kennara  

• Verkefni unnið út frá áhugasviði nemandans 

 

Námsmat vorannar: 

• Lesskilningur, orðaforði, málfræði 

• Hlustun, lesskilningur, orðaforði, málfræði)   

•  Munnlegar kynningar/lestur á ritun  

• Tímaritun: Óundirbúin ritun í tíma  

• Vinnueinkunn (hegðun og virkni í tímum, heimanám, ábyrgð á eigin námi) 

Metanleg hæfniviðmið:  

 

Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að 

leggja. 

 

Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og jafninfjamati í tenglsum við viðfangsefni námsisns og veitt 

sanngjarna endurgjöf. 

 

 

Beitt margvíslegu námsaðferðum sem geta komið að gagni í námi og veit hvenær þær eiga við, t.d. 

nýtt sér samhengi 

 í texta eða astæðum til að geta sér til merkingu orða. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat 
: 

Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. jan Framsögn: 
Bullying 

Stories – bls. 4 – 47 

Lesið um einelti og tjá 
álit sitt á efni sem var 
lesið.  Skrifa dæmi um 
einelti. 

Tjáð sig  skipulega með 
undirbúið eða óundirbúið 
efni sem hann þekkir, 
hefur hlustað á, lesið um 
eða unnið með í námi 
sínu, sagt skoðun sína á 
því og brugðist við 
spurningum. 

6. uppbrotsdagur 

13-19. jan Framsögn: 
Bullying 

Stories – bls. 41-47 

 
 Umræðu í tíma. Væri 
mögulegt að koma með 
einhvers konar kerfi 
sem væri gagnlegt fyrir 
þá sem eiga um sárt að 
stríða vegna eineltis í 
skólanum? 

Tjáð sig  skipulega með 
undirbúið eða óundirbúið 
efni sem hann þekkir, 
hefur hlustað á, lesið um 
eða unnið með í námi 
sínu, sagt skoðun sína á 
því og brugðist við 
spurningum 

 

20-26. jan Frásögn Stories – bls. 55-61 

Good Choices for a 
Good Life.   

Lesa og kynna sér efni 
frá kennara og flutt 
stutta kynningu. 

Flutt stutta frásögn eða 
kynningu um undirbúið 
efni blaðalaust og af 
nokkru öryggi. 

 

27-2. feb Frásögn Stories – bls. 55-61 

Good Choices for a 
Good Life.   

Lesa og kynna sér efni 
frá kennara og flutt 
stutta kynningu.- 

Flutt stutta frásögn eða 
kynningu um undirbúið 
efni blaðalaust og af 
nokkru öryggi. 

 

3.-9. Feb Frásögn Nemendur semja sögu 
og lesa upp fyrir 
bekkina. 

Samið, æft og flutt 
frumsamið efni, t.d. stutt 
atriði eða sögu einn eða í 
félagi við aðra. 

3 og 4.  
vetrarleyfi, 5. 
starfsdagur 



10 –16. 
feb 

Frásögn Nemendur semja sögu 
og lesa upp fyrir 
bekkina. 

Samið, æft og flutt 
frumsamið efni, t.d. stutt 
atriði eða sögu einn eða í 
félagi við aðra. 

 

17-23.feb Ritun Skoða ýmsa texta t.d. 
formleg og óformleg 
bréf, sms, tölvupóstur, 
textabækur, sögubækur 

Skrifað ýmsar gerðir af 
textum, bæði forlmega og 
óformlega og hagað 
orðum sinum með 
lesanda í huga og í 
samræmi við inntak og 
tilgang með skriftunum. 

 

24-1 mars Ritun Skoða ýmsa texta t.d. 
formleg og óformleg 
bréf, sms, tölvupóstur, 
textabækur, 
sögubækur. 

Skrifað ýmsar gerðir af 
textum, bæði formlega og 
óformlega og hagað 
orðum sinum með 
lesanda í huga og í 
samræmi við inntak og 
tilgang með skriftunum. 

26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 

2-8 mars Ritun Skoða ýmsa texta t.d. 
formleg og óformleg 
bréf, sms, tölvupóstur, 
textabækur, sögubækur 

Skrifað ýmsar gerðir af 
textum, bæði formlega og 
óformlega og hagað 
orðum sinum með 
lesanda í huga og í 
samræmi við inntak og 
tilgang með skriftunum. 

 

9.-15 
mars 

Ritun Skapandi 
skrif/nemendur skrifa 
texta þar sem 
sköpunargáfan fær að 
njóta sín.  

Leikið sér með málið og 
látið sköpunargáfuna og 
ímyndaraflið njóta sín. 

10 – 12   
samræmd próf  
9.b 

16-22 
mars 

Ritun Skapandi 
skrif/nemendur skrifa 
texta þar sem 
sköpunargáfan fær að 
njóta sín. 

Leikið sér með málið og 
látið sköpunargáfuna og 
ímyndaraflið njóta sín. 

 

23-29 
mars 

Ritun 

Skapandi 
skrif/nemendur skrifa 
texta þar sem 
sköpunargáfan fær að 
njóta sín. 

Leikið sér með málið og 
látið sköpunargáfuna og 
ímyndaraflið njóta sín. 

25.Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 
26. Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 

30-5 april 

Ritun 
Skrifa ritgerð um efni 
að eigin vali.     

Tjáð sig um eða brugðist 
skilmerkilega við því sem 
hann hefur hlustað á, séð 

 



eða lesið og fylgt ákveðnu 
formi textagerðar þar 
sem það á við. 

6-12 apríl    Páskafrí alla 
vikuna 

13- 19 
apríl 

Ritun Skrifa ritgerð um efni 
að eigin vali. 

Tjáð sig um eða brugðist 
skilmerkilega við því sem 
hann hefur hlustað á, séð 
eða lesið og fylgt ákveðnu 
formi textagerðar þar 
sem það á við. 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 
apríl 

 Debate: Tjáð sig um skoðanir 
sínar, tilfinningar, reynslu 
og þekkingu. 

23.  
sumardagurinn  
fyrsti 

27-3 maí  Debate: Tjáð sig um skoðanir 
sínar, tilfinningar, reynslu 
og þekkingu. 

 

4-10 maí Menningarlæsi Skoða fréttir á Sky, eða 
fréttablaðið á netið og 
tjáð sig á myndrænan 
hátt hvað er helst 
fréttnæmt. 

Sýnt fram á að hann þekki 
nokkuð til innri 
samfélagsgerðar, hvað 
einkennir þjóðfélag og 
það sem er efst á baugi 
hverju sinni. 

4. foreldraviðtöl 

11-17 maí Menningarlæsi Velja fólk af ólíkum 
uppruna og sé hvað 
einkennir það og hvað 
er sameiginlegt með 
því. 

Sýnt fram á að hann kann 
nokkur deili á 
fjölbreyttum uppruna 
þegnanna á viðkomandi 
málsvæði og gerir sér 
grein fyrir takmörkunu 
staðalmynd og áhrifum…. 

 

18-24 maí Menningarlæsi Skoða texta frá ýmsum 
tungumálum og bera 
saman líkindin á milli. 

Getur greint á milli helstu 
afbrigða tungumálsins, 
t.d. hvað er danska, 
norska, sænska, 
færeyska, skoska, 
ameríska. 

21.  
uppstigningadagu 
r 

25-31 maí     

1 -7 júní    1.annar í 
hvítasunnu 



 

 

 

Skólaslit  5. Júní kl. 18 


